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Anna Skwierczyńska

Hurtownia Lodów i Mrożonek

,,BAMBINO" s. c.
ul. Malinowska 17
83 - 110 Tczew

DECYZJA
i

Na podstawtę art.4Oa ust. 1 pkt 3
artykułów rolno

$1i2iart.

Nr ZN.D.I2.2013.ML.AB

ust. 4 ustawy dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej

- spożywczycł (tekst jednolity Dz.

U.

z 2005 r. Nr

1

87 ,

poz. I5]] zę zm.), art. l04

105$1ustawyzdnia14częrwca1960r.Kodel<spostępowaniaadministracyjnego(Ę'

U Nr 98, poz. 107I ze zm.), w związku z afi. I ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o Inspekcji Handlowej ltj. Dz. |]. z 2009 r', Nr 757, poz. I2I9 z poźn zm.l oraz $ 6
z2OOO r. Dz.

Zarządzenla nr 13lŻ002 Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku

z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie upoważnienia pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu

do

podejmowania, wydawania oraz podpisywania decyzji, postanowień, dokumentów i korespondencji
w imieniu lłloj ewódzkiego Inspektora,

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
działając w osobie Anny Klecha

-

Naczelnika Wydziału Kontroli Artykułow Z1nunościowych

i NieĄłvnościowych- leg. nr 000004, upowaznienie Nr 2i08

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

I.

umarza postępowanie

w

sprawie wprowadzenia

Spozywczego o wartości106,00

do obrotu 1 pańii

artykułu rolno-

zł przez przedsiębiorców Annę Skwierczyńską, Mariana

Cymanowskiego, Mariusza Skwierczyńskiego prowadzących działalnośćgospodarczą pod

ŃVon{[u'" J{,0\'łdt5 0.,
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nazwąHurtownia Lodów i Mrożonek,,BAMBINo''

s. c.,83-110 Tczew, ul.

Malinowska

17,

tj.:

ż Pierogów

4s0 g

z serem

ELBRŻ, wyprodukowano dla: Elbro Sp. z o.

o. ul. Poznanska 42'

^
63 -zŻOKotlin, zozr4częrIiem m. in.: najlepiej spozyó przedkońcem: I|.2013,kodparttt:Ż256
przez producenta
2P, nieodpowiadających wymaganiom jakoŚciowym określonym w deklaracji
w oznakowaniu Produktu,

z uwagi na:

wyższązawartośćtłuszczu,
podstawie art. 40a ust' 1
poniewaz wymierzenie ww. przedsiębiorcy kary pienięznej określonej na
r', Nr 187,poz'
pkt 3 ustawy o jakościhandlowej artykułów rolno - spożVwczych lDz.U' z2005
v,ryraŻoną w art. 17 ust' 2 akapit
1517 z pożn. zm'lbyłoby niezgodne z zasadą proporcjonalności
dnia 28 stycznie
trzeci rozporządzenia (WE) nr I78]2OO2 Par\amentu Europejskiego i Rady z
ż1łvnościowego'powołujqce
Ż0OŻ r. ustanawiajqcego ogólne zasady i wymagania prawa

Europejski (}rzqrl cls. Bezpieczeństwa Zyvnościoraz ustanawiajqce procedury
r' Nr 31, s. I zpożn' zm'l'
bezpieczeńSt\Ą)a Zwności lDz. U. UE L z dnta 1 lutego 2OO2

11.

w

zalcresie

Mariuszowi
wymierza przedsiębiorcom Annie Skwierczyńskiej, Marianowi Cymanowskiemu,
Hurtownia Lodów
Skwierczyńskiemu prowadzącym działalnośćgospodarczą pod nazwą

c.' 83-110 Tczew, ul. Malinowska 17 karę pieniężnąw wysokości
do obrotu 3 pańii
752,00zl (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa z|ote) ztytułuwprowadzenia
zł,tj'
środków spoŻywczych głęboko mrozonych o łącznej wartoŚci 28I,20

i Mrozonek ,,BAMBINO''

g ELBRŻ, wyprodukowano dla: Elbro Sp. z o.o. ul. Poznańska
Kotlin, Z oznaczeniem m.in. ,,najlepiej spoŻyć przed końcem: Il '2013

ż Pierogów
63

-

22O

S.

z serem

ó

450

42,

jakoŚci handlowej okręślonęjw przepisach
nieodpowiadających pod względem oznakowania
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
o jakościhandlowej - w $ 26 ust. I pkt 2 rozporządzenia

z

dnl'alo lipca

ŻOO7

966 zę
r. w sprawie znakoyvania środków spoż1łvczych (Dz' U' Nr l37,poz'

zm.),

z uwagi na:

przechowywania przez konsumenta
brak podania dodatkowej informacji określającej okres
do
wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposazenia
przechowYwanla.

ż Pierogów

Domowych z kapustq

Produkcyjno

-

i

grzybami ó 500

Handlowe PRONUS, Nowotna'

spoŻyc ptzed końcem 07

'05

g

PR2NIIS, produkcji: Przedsiębiorstwo

82-103 Stegna'

z

oznaczęniem m.in': najlepiej

'Ż0I3

jakości handlowej określonej w przepisach
nieodpowiadających pocl względem oznakowania
11 ust' 2 oraz $ 26 ust' I pkt 2 rozporządzenia Ministra
o jakości handlowej - w $ 9 ust' 1 pkt 1, $
Strona 2
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Rolnictwa

i Rozwoiu Wsi z dnia

10 Iipca 2OO7 r. w Sprawie znakowania środków spoż1łvczych

(Dz.tJ. Nr 137, poz.966 ze zm.),
z uwagi na:
brak podania ilościowej zawartości składnika występującęgo

w nazwię opakowanego środka

spozywczego,

nieprawidłowe wyrażenie słowne określoneptzed datą dztenną ,,najlepiej spozyć przed
końcem"
brak podania dodatkowej informacji określającej okres przechowywania przez konsumenta

z

wraz

temperaturą przechowywania

lub

wymaganym rodzajem wyposazenia do

przechowywania,

)

Kołdunów litewskich

tź 500

g PRONUS, produkcji: Przedsiębiorstwo Produkcyjno

PRQNUS, Nowotna, 82-103 Stegna,

Z

-

Handlowe

oznaczeniem m.in. najlepiej spozyć przed końcem

28.09.2013

nieodpowiadających pod względem oznakowania jakościhandlowej określonej w przepisach

w $ 11 ust. 2 oraz $ 26 ust. I pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa
dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spozyłvczych

o jakości handlowej -

i

Rozwoju Wsi

z

(Dz. U. Nr 137, poz.966 ze zm.),
z uwagi na:

nieprawidłowę Wrażenię słownę określoneprzed datą dzienną ,,najlepiej spozyć przed
końcem"
brak podania dodatkowej informacji określającej okres przechowywania ptzez konsumęnta

wTaZ

z

temperaturą przechowywania

lub

wymaganym rodząem wyposaŻenia do

przechowywania.

Powyzsze stwierdzono podczas kontroli przeprowadzonej

w Hurtowni Lodów i

Skwierczyńska, Marian Cymanowski, Mariusz
',BAMBINo'' S. c' Anna
ul. Malinowska 17, 83

-

Mrozonek

Skwierczyński,

110 Tczew.

Uzasadnienie
W dniach 08

-

12 listopada 2012 r., inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej

w Gdańsku, działa1ąc na podstawie upowaznienia Nr ŻN - lągtt2 z dnia
- 3 rozporządzenta Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

01

Nr 882/2004 z

.IL20I2 t., art.3 ust.

1

dnta 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem
paszowym i ryłvnościowym oraz regułami doĘczqcymi zdrowia nłierzqt i dobrostanu nvierzqt (Dz.

U.

L

165 z30'04.2004 r., str.

I zezm.;) art. 17 ust.3 ustawy zdnta 21 grudnia2000 r. o jakości

U. z 2005 r. Nr 787, poz. 1571 Zę Zm.)
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnla 15 grudnia 2000 r.

handlowej artykułów rolno-spoz1łvczych (Dz.

w zwlązku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art.3
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o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz. Il.

kontrolę

w

Hurtowni Lodów

i

Nr

151

z 2009 r., poz. I2I9 ze zm.) ptzeprowadzili

Mrozonek ,,BAMBINo'' s. c. Anna Skwierczyńska, Marian

Cymanowski, Mariusz Skwierczyński, ul. Malinowska17,83

Zaktesem kontroli objęto jakoŚć

i

-

110 Tczew.

prawidłowośó oznakowania mrozonych środków

spoŻywczych, w tym mrozonych wyrobow kulinarnych, mrozonych owoców I warzyw oraz tch
mieszanek.

Do badan w Laboratorium Kontrolno
produktu - pierogi z serem a' 4509 ELBRO
63-220

- Analitycznym UoKiK w Warszawie m.in. próbkę
z partii20 szt., wyprodukowanych dla Elbro Sp' z o.o.

Kotlin, ul. Poznańska 42, Z oznaczeniem m'in. ,,najlepiej spoŻyc przed końcem: II1Ż0I3,

kod partii 2Ż56P";

W wyniku

Z

serem

ze w

zg|ę

a'

du na

_ Pięrogi
przeprowadzonych badań stwierdzono, Żę ww. próbki produktu:

4509 ELBRo''" były niezgodne
p o

ciwyz

S

Zo n

z

dek|aracją

na opakowaniu

jednostkowym,

ą zaw arto ść tłuszczu.

Według akredlowanych badań stwierdzono analttycznie zawartośctłuszczu na poziomie
6,58 yo, podczas gdy w tabeli war1ości odzywczej uwidocznionej w oznakowaniu opakowania
jednostkowego zadeklarowano zawutoŚc tłuszczu na poziomie 4,34Yo'
Szczegółowe wyniki zawat1o w Sprawozdaniu zbadanNr 596/2012 z dnla0].IŻ.20IŻr.20I2.
oceny
Sprawozdante zbad,an Nr 596/2012 z dnia 07.IŻ'2OI2r.2OI2. oraz informację o wynikach
z pismem
prawidłowościoznakowania sprawdzanyclr pańii przekazano stronie postepowaniawraz

z

probki kontrolnej
dnla08.01.2013 r., w którym pouczono o możliwościzbadania zabezpieczonej

kwe sti onowane go anahty cznie pro duktu'

Przedsiębiorcy nie skorzystali

z

przysługującego prawa do zbadania próbki kontrolnej' o czym

poinformowa1i Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora pismem

z

dnia 01.0Ż.2013 przesłanym

pocztą elektroniczną.

się 3 pańie
W toku kontroli stwierdzono, Że w ofercie handlowej ww. huńowni znajdowały

Środków spozywczych głęboko mrozonych

o

łącznej wartości 28I,20

zł nieprawidłowo

oznakowane tj.:

,Y

Pierogi z serem d

450 g

ELBRo,partia 20 opakowań

o wartoŚci 106,00 zł' wyprodukowano dla

z

oznaczeniem m.in' ,,najlepiej spozyó przed

Elbro Sp. z o.o. ul. Poznańska 4Ż,63 -

22O

I(otlin,

końcem: II.2013, kod partii 2256 2P,

przez
z uwagi na brak podania dodatkowej inlbrmacji określającej okres przechowywania
rodzajem wyposażenia
konsumen ta wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym
do przechowywania, co stanowiło naruszenie $ 26 ust.

1

pkt 2 rozporządzenla Ministra Rolnictwa

spożywczych (Dz. U' Nr 137,
i Rozwoju Wsi z dnia 10 |lpca20O7 t. w sprawie znakowania środków

poz.966 ze zm').
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Pierogi Domowe x kapustq i grzybami ó 500 g PR2NUS, partia 36 opakowań o wańości 123,48
zł, produkcji: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe PRONUS, Nowotna,

Y

82-103 Stegna, Z oznaezeniem m.in.: najlepiej spozyć przed końcem 07 .05 -2013

z uwagi na:

brak podania ilościowej zawartości składnika występującego w nazwie opakowanego
środkaspożywczego'
nieprawidłowe wyrażenie słowne określoneprzed datą dzienną ,,najlepiej spożyć przed
końcem"

,

brak podania dodatkowej informacji określającej okres przechowyłvania
konsumenta wr21z

z

temperaturą przechowywania

lub wymaganym

ptzez

rodzajem

wyposażenia do przechowywania.

PoryŻszestanowiłonaruszenie$9ust. 1pkt1,s11ust.2oraz$26ust. 1pkt2tozporządzenta
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca Ż007 r. w Sprawie znakowania środków
spożywczych (Dz. U. Nr I37,poz.966 ze zm.).

)

Kołduny litewskie

d

500

g

PR2NUS, partia 12 opakowań o wartości 51,72 zł, produkcji:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno

-

Handlowe PRoNUS, Nowotna,82'103 Stegna, Z oznaczen:rem

m.in. najlepiej spozyć przed końcem 28.09.Ż0I3

z uwagi na:

nieprawidłowe wyrażenie słowne określone przed datą dzienną ,,najlepiej spożyć przed

końcem'',

brak podania dodatkowej informacji określającejokres przechowywania przez
konsumenta wraz z temperaturą przechowyrvania lub wymaganym rodzajem
wyposażenia do przechowywania.
Powyzsze stanowiło naruszenie $ 11 ust. 2 oraz $ 26 ust.

i

Rozwoju Wsi

z

dnia 10 lipca 2007 r.

w

1

pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa

sprawie znakowania środkór,v spozywczych

(Dz.IJ. Nr 137, poz.966 ze zm.).
Przedstawi otty wyżej stan faktycZny t prawny stanowił podstawę do wszczęcia postępowania
administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pienięznej zgodnie

z

dnia 21 grudnia 2000

z

ał1. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy

r. o jakościhandlowej artykułów rolno-spoz1łvczych (tekst jedn. Dz. U.

w zwtązku z wprowadzeniem do obrotu artykułów rolno spoŻywczych nieodpowiadających pod względem oznakowania jakościhandlowej określonej
w przepisach o jakościhandlowej _ Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

z

ŻOO5

r.

Nr

187, poz. 1577 zę zm.)

10 lipca 2OO'/ r' w sprawie znakowania środków spoŻynvczych (Dz. U.

Pismem

w

z

Nr

I37 ,

poz.966 ze zm.)'

dnta 26.0Ż.2013r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Gdańsku zawiadomił stronę

wymierzenia kary pienięznej

z

o

wszczęciu postępowania administracyjnego

w

przedmiocie

tytułu wprowadzenia do obrotu 3 partii środków spozyłvczych
Strona 5 z

l0

głęboko mrozonych nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach o jakości
handlowej w tym 1 partii nieodpowiadających deklaracji producenta podanej na opakowaniu.

Ponadto w piŚmie tym pouczono stronę,

iż zgodnte z

art. 10

s 1 Kodeksu

postępowania

administracyjnego może brac czynny udział w kazdym stadium postępowania, a przed wydaniem

decyĄima prawo do wypowi edzęnla się co do zebranych dowodów i materiałow oraz zgłoszonych
Żądan'

pismem

z

dnta 28.02.2013 r. Pomorski Wojewodzki Inspektor Inspekcji Handlowej w

Gdańsku zwrocił się do przedsiębiorcy

o

wyliczenie

i

przesłanie informacji

o

wielkości

osiągniętych obrotów.

Pomorski Wojewodzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku dokonał andrtzy całości
materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie i stwierdził, Żę przedsiębiorcy Anna

Skwierczyńska, Marian Cymanowski, Mariusz Skwierczyński prowadzący dzialalność
gospodarczą pod nazwą Hurtownia Lodów i Mrożonek ,,BAMBINO'' s. c., 83-L10 Tczew,
ul. Malinowska 17 wprowadzili do obrotu:

I.

1 partię Pierogów Z Serem

ELBRO a

450 g ,,najlepiej spoŻyc przed końcem: )'I.Ż01'3",

kod partii: 2256 2P nieodpowiadającą jakości handlowej w deklaracji podanej
w oznakow aniu przez producent a z uw agi na wyższą zawartośćtłuszczu.

u.

3 partie wyrobów Pierogi Z Serem a

45O g

ELBRo

,,najlepiej spozyć przed końcem:

|I.2013''' kod partti2256 2P; Pierogi Domowe z kapustą t grzybami ó 500 g PRONUS,
ó 500 g PRoNUS,
,,najlepiej spoŻyc przed końcem 07.O5.Ż0I3''; Kołduny litewskie
pod względem
,,najlepiej spozyć przed końcem 28.09'Ż0I3'' nieodpowiadające

oznakowania jakościhandlowej określonejw przepisach o jakości handlowej
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnla 10 lipca Ż007 r. w sprawie

znakowania śroc]ków spożywczych (Dz. U. Nr 137 , poz.966 ze zm')'

Ad.I.

W trakcie

ana1izy zebranych materiałów

Inspekcji Handlowej

w

sprawie, Pomorski Wojewódzki Inspektor

w Gdańsku dokonał oceny czynników wpływających na wysokośćkary

pieniężnej tj.: stopnia szkodliwości czynu, stopnia zawinienia, wielkości obrotów kontrolowanego
i jego dotychczasowej

działalnościna rynku zywnościowym'

próbce o 2,240ń
Stwierdzono, Że stopień zawyŻenia zawartości tłuszczu w badanej
Tłuszcz jako
od deklarowanego poziomu w sposób znikomy naIuSZa interesy konsumentów.
jest za
jeden ze składników występujących w tego rodzaju wyrobach /pierogi z sereml uwaŻany
ęlęment mający dobry wpływ na zdrowie'
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Dodatkowym argumen tem ptzemawiaj ącym Za umotzeniem postępowania j est fakt' Że był to
pierwszy przypadekstwierdzenia tego typu nieprawidłowościu kontrolowanego przedsiębiorcy.

Mając na u:wadze fakt,

iz

zgodnie

z

przepisami ar1. 17 ust.

2

rozporządzenta (WE)

r. parlamentu Europejskiego i Rady z dnta 28 stycznia 2002 r. ustanawiajqcego
ogolne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujqcego Europejski Urzqd ds.

Nr

17g12002

Bezpieczeństwa Z1nvności oraz ustanawiajqce4o procedury w ząIrresie bezpieczeńStwa ŻWności

(Dz' tJrz. WE L 31 z

OI .O2.2OO2

r. ze zm') wymierzana kara ptenięŻna, musi byó proporcjonalna'

jej w wysokości co najmniej
odstraszająca i skuteczna. W opisanym wyŻej przypadku wymierzenie
5OO

zł naruszałoby zasadę proporcjonalności.

Ad.II

W myślart. 3 pkt. 8 Rozporządzenia (wE) nr 17812002 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia Ż8 stycznra 2O0Ż r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa
zywnoŚciowego, powołującego Europejski IJrząd
ustanawiającego procedury

w

ds.

Bezpieczeństwa Zywności otaz

U. L 31 z I.2.Ż002,
żyunościlub pasz w celu sprzedaży,

zakresie bezpteczeństwa zywności (Dz.

str. I) ,,wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie

z uwzględnieniem oferowania do sprzedaŻy lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz

sprzedaz, dystrybucję i inne formy dysponowania".

ArĘkuł 17 ust. 1 cytowanego powyżej Rozporządzenia (wE) nr

17812002 Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnta}8 stycznia2})2 r' stanowi:

,,Podmioty działajqce na rynku Spozwczym i pasz zapewniajq' nawszystkich etapach produkcji,

przetwarzania

i

dystrybucji

w

przedsiębiorshuach będqcych

pod ich kontrolq'

zgodność

tej żywnościlub paSZ Z wymogami prawa żyunościowegowłaściwymidla ich działalności
i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów ".

Jakośćhandlowa w myślart.3 pkt 5 cytowanej ustawy o jakościhandlowej art. rolno

-

spożywczych oznacza cechy artykułu rolno-spozywczego dotyczące jego właściwości
organoleptycznych, fizykochemtcznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii
produkcji, wielkościlub masy oraz Wmagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania,

prezentacji

i

oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub

fitosanitarnymi.
Zgodnie z $ 26 ust. 1 pkt 2 rczporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca

Ż007

,,

r. w sprawie znakowania środków Spozwczych (Dz. U. Nr I37, poz.966 ze

zm.).

'W oznakowaniu opakowanych środków spoŻywczych głęboko mrozonych ptzeznaczonych

bezpośrednio dla konsumenta podaje

się

dodatkowo informacje określające okres

przechowywania przez konsumenta wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym
rodzajem wyposażenia do przechowywania.''
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Wprowadzane clo obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniaÓ wymagania w zakresie
jakości handlowej, jeŻćllw przepisach

o

jakościhandlowej zostały określone takie wymagania, otaz

dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jezeli ich spełnienie zostało zadeklarowane ptzez

producenta art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy o jakościhandlowej arĘkułów rolnospoż1T

vczych.

jakościhancllowej artykułów rolno _ spożywczych cyt. wyżej stanowi w art. 40a ust. 1
pkt. 3: ,, Kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożyuvcze nieodpowiadajqce jakościhandlowej
oznakowaniu
olcreślonej w przepisach o jakościhancllowej tub deklarowanej przez producenta w

Ustawa

o

tych artykułów, podlegu karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści
rolno
majqtkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie Ęch artykułów
- spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500

zł''

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 Iipca Ż007 r. w sprawie
znakowania środków Spozwczych lDz.IJ . nr I37 , poz' 966 z póżn. zm./ podano w:

. s 9 ust'

1 pkt 1 - ,,W oznakowaniu opakowanego środkaspożywczego podaje się ilościowq
jeŻeli na^,Ą)a składnika
zawartośćskładnika lub kategorii slrładników tego środkaspożyuczego,
kategorii składników występuje w nanłie środka Spozwczego lub na^,4)a tego środka

lub

lub kategorii
Spozwczego jest zazwyczaj kojarzona przez konsumenta z zawartościq sWadnika
składników tym

.

środku spoŻ1uv

czym''

poprzedza się wyrażeniem ',najlepiej spożyć przed"''',
$ 11 ust. 2 -,,Datę minimalnej trwałości
jeślijest olłeślonadata dziennq, albo wyrażeniem ,,najlepiej spożyć przed końcem..." w innych

przypadkach".

.

$ 26 ust. 1 pkt.

o

znakow

aniu opakow anych

ak

znaczonych

śro

dków

spo żyw c zych głęb oko mr

ożonych

podaje się dodatkowo informacje: olłeślajqce

przechowl+vania lub wymaganym
okres przechowyvania przez konsumenta wraz z temperaturq
rodzajem wyposażenia do przechowwania "' "

w przypadku naruszenia prawa żywnościowego zgodnle z art' I7 ust' 2
Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnta 28 stycznia 2002 t'

Kary zastosowane
rozporządzenia (WE)

powinny byó skuteczne, proporcjonalne i odstraszające'
zgodnte z aft. 40 a ust' 5
Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
usta\a1ąc wysokośó kary
cytowanej ustawy o jakości handlowej artykułów rolno - Spozwczych,

zawinienia, zakres
pienięznej uwzględnił przede wszystkim: stopień szkodliwości, stopień
naruszenia, doty chczasową działalnośćoraz wielkośó obrotow.
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Wykonując dyspozycję powyŻszego przepisu Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji
Handlowej w Gdańsku stwierdził iuznał:

Y

stopień szkodliwości czynu

za wysoki

_

brak podania dodatkowo informacji określającychokres

przechowywania przęz konsumenta wtaz

z

temperaturą przechowywania

lub wymaganym

rodzajem wyposazenl'a do przechowywania, pozbawiał potencjalnego konsumenta moŻliwości

uzyskania istotnych dla niego informacji dotyczących prawidłowego sposobu oraz okresu
przechowywania produktów głęboko mrozonych W gospodarstwach domowych,

w których urządzenta chłodniczę przewaŻnie nie pozwalają utrzymywaó wskazanej przez
oC"l, w której produkt zachowuje właściwąjakość
producenta temperatury lponiŻej,,- 18
w okresie określonym datą minimalnej trwałości.Wiadome jest, Że imWŻszajest temperatura
przechowywania tego rodzaju produktów, tym krótszy jest okres przechowywania, w którym
zachowuje on odpowiednią i gwarantowanąptzez producenta jakość.Produkt głęboko mrozony

przechowywany w temperaturzę WŻszej od wskazanej przez producenta

l-

18 "Cl w okresie

wznaczonym datą minimalnej trwałościmoze stanowic zagroŻenie dla zdrowta konsumentów'
W zwtązku z tym tak istotnę jest aby potencjalny konsument posiadał mozliwośćdostępu do
takiej informacji, którą zgodnie z przepisami nalezy umieścićna opakowaniu produktu. Ponadto

brak informacji odnośniezawaliości składników występujących w nazwie

artykułu

spożywczego jest powaznym uchybieniem z punktu widzenia konsumenta, który wskutek braku
takiej wiedzy zostałnaraŻony na nieświadome dokonanie niewłaściwegowyboru przy zakupte,

Y

stopień ząwinienia przedsiębiorcy jako wysoki, gdyz strona jako podmiot zajmujący się
sprzedaŻą głównie

środków spożywczych mrozonych powinna Zapewnić klientom te środki

spoŻywcze zawierające w oznakowaniu wszelkie wymagane informacje. Ponadto posiadając

w ofercie mrozone środkiSpozywcze rożnych producentów, wśród których były równiez
produkty mrozone prawidłowo oznakowane, strona mtała mozliwośó weryfikacji prawidłowości
oznakowania w odniesieniu do obowiązuj ą cych ptzepisów prawa,

Y

zakres naruszenia jako wysoki, prawidłowa
stanowią

je

den z w aŻniej szych elementów

Y

w

}

uwzględniając fakt, Że jest

ielko

ść

j

i

akości handlowej,

obr otów pozwala na uznanie przedsiębio

przedsiębiorcę

rzetęIna informacja udzielana konsumentowi

rcy Za mikroprzedsiębiorcę,

to pierwszy przypadek wprowadzenia przęz

kontrolowanego

do obrotu artykułów spozywczych nieodpowiadających jakości handlowej

określonejw przepisach o jakości handlowej kara w wysokości 752,00 zł. jest adekwatna do
naruszenia oraz spełnia funkcję prewencyjną.

Majqc powyższe na uwadze Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
orzekłjak w punkcie II sentencji.
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i 7 ustawy o jakościhandlowej artykułow rolno - Spozwcłych karę
pienięzną stanowiącą dochód budzetu państwa przedsiębiorcy Anna Skwierczyńska, Marian

Na podstawie art. 40a ust.

6,

Cymanowski' Mariusz Skwierczyński prowadzący działalnośćgospodarcząpodnazwą Hurtownia
Lodow i Mrożonek ,,BAMBINO'' s. c. Z siedzibą w Tczewie powinni wpłacić na rachunek
bankowy
Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku
nr 03 1010 1140 0069 6922 3100 0000 NBP Gdańsk
robocze w godzinach
lub w kasie Inspektoratu, w Gdańsku' ul' M. Konopnickiej 4 codziennie w dni
stała się ostateczna.
7:I5 - 15:15 w terminie 30 dni od dnia, w którym decyi1a o wymierzeniu kary
terminie staje się za|egłościąpodatkową w rozumieniu art. 51 $ 1 ustawy

Karaniezapłaconaw

na|iczane
zdnl'a29 sierpnia 1997 r. ordynacjapodatkowa ltj.oz'IJ.z2OI2r., poz'749.l, odktórej
są odsetki

za zwłokę zgodnie z

art. 53 $

I ordynacji podatkowej

'

Pouczenie:

].

orazart. 12g s t i2 KpastroniepostępowaniasłuĄodwołanieod
Pl. Powstańców
niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów
od dnia doręczenia
Warszawy 1, 00-950 Warszawa odwołanie należy wnieśćw terminie 14 dni

Zgodniezart. ]27 s

1i2

Handlowei w Gdańsku,
decyzji za pośreclnictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji
ul.

M' Konopnickiej 4,

B0

-

240 Gdańsk'

2.

(art' 130 $ 2 k' p' a')
Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji

3.

Zgodnie z

-

art'

10a ust'B ustawy z dnia

spoŻ.łvczych hj. Dz. t].

z

2l grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno

2005 r.

Nr ]87, poz. 1577 ze zm./

w zalrresie nieuregulowanym

działu III ustawy z dnia 29'0B']997r
w ustawie, do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy
or dynacj a po datkow a / tj.

Dz' |J' z

r', poz'

Ż0 12

7

49' /'

Otrzymują:

ul. Malinowskiej 17

) Marian Cymanowski Hurtownia Lodów
ul. Malinowskiej l7
J.

Mariusz Skwierczyński Hurtownia Lodów

i

Mrożonek ,,BAMBINO"

i

,,BAMBINO"

Mrozonek

ul. Malinowskiej 17
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